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SAMUEL JRCHflMJO DOS SflHTOS

(Continuação da pag. 2)

mansamente e com bondade, porém sempre
' com justiça. Aos seus antagonistas premiou
; eilc com favores, aos inferiores hierárquicos
procurou sempre beneficiar, muitas e mui-
tas vezes, em detrimentos dos seus proprios
direitos, de todos fazendo-se amigo, n todos
reunindo se com a sua rativunte simpatia
numa só e grande família.

Por todas as suas reallaações teve
Samuel Archanjo a saiísíaçao de vêr o seu
nome indicado como Membro do Conselho
de Orlentnçfio Arti6tica rio Hstsdo de S Pau-
lo. como Presidente Honorário do Centro
Musical de S. Paulo, como Presidente Hono-
rário do Centro Dramatico e Musical Dr.
Gomes Garclim, como Censor da Biblioteca
hscolar publicada peia Casa Ricordi, e co-
mo parte integrante de diversas comissões
examinadoras ás Cathedrss do Instituto Na-
cional de Musica da Universidade do Rio
de Janeiro.

Prof. 5omuel A. ôos ôantos em companhia âe professores e Oe alguns alunos ôo
Conserootorio D. e 11. ôe Aroraquoro

CURIOSIDADES
iiezetnbro

•Maneiro
M'rrereiro

DEZEMBRO — 14 (ffl(íO), subiu A ce-
na no Teatro S. Pedro de Aleantara.
Kío, a opera «A Noite de S, João*.,
da autoria de Klias Alvares Lobo ;

‘25 (1903), é levada ã c«-na no Tea-
tro S. Carlos, Campinas, o poema
lírico «Pastoral', de José Pedro San
tana Gomes, Henrique Oswald, Fran-
cisco Braga e Alberto Nepomueeno;

*31 (1935), foi levada á cena no Tea-
tro S. Pedro, Porto Alegre, «Ponairn»,
•em 1 ato, do Vítor Ribeiro Neves.

JANEIRO — I.o(t900), no Teatro Lí-
rico, hio de Jaueiro. foi levada á
cena «Dôr», em i ato, de Assis Pa-
checo.

FEVEREIRO - KJ (1073), foi levada á

cena. no Teatro Scala, Milão, a ope-
ra «Fosca

, de Antonio Carlos Go-
mes ; 21 (I89|), foi levada á cena,
no Teatro Scala, Milão, a opera
«Condor», de Antonio Carlos Gomes.

Prof. OnduijH. fije Olimra
CãUttJrnticm «lo Curxo de Pinno e HiPtori*"! dn Mu-

do Coi aeivaiono Drnmatrco e Musical de
ArarMi|tiara, <lip lojpmiu peio Ooti» nrvatorio

D. o \1. d o S. Paulo. Curso Eepe*
ctnltzndo de Mugiutvrin,

Prof. CIOVIS OE OLIVEIRA
rx-orof. do ÜoiiKcrvAtorio D. e Musical de Sio

Paulo, rotedratieo do Curso do Piano do Conserva-
is^0 Drama lio o o Musicai dr Araraqttnra, diplomado

pido Ooiiservutorio Dramático c Musirai de Sio
Paulo e pelo Instituto Pcdagogico «•Cnetauo de

Cflropofy* do Sio Paulo.

Conservatorío Dramatico e

Musical dc Araraquara



Pag. 2 RESENHA MUSICAL

Samuel Archanjo dos Santos
—

Araraquara recebeu em novembro do
ano passado a visita bonrosa do prof. Sa-
muel Archanjo dos Santos, residente em S.
Paulo, que aqui esteve afim de presidir os
exames finaes realizados no Conservatorio
D. e Musical de Araraquara.

Prestamos a esse ilustre professor
uma modesta homenagem, publicando o seu
retrato e esta rapida biografia.

*
* è

Samuel Archanjo dos Santo6 nasceu em São
Puulo a 18 de Março de ISS'2.

Internado no Liceu do Sagrado Co-
ração do Jesus, ai permaneceu durante 7
anos, tendo feito o curso de Comercio e o
curso de Escolas Profissionais. No entanto
seu pendor voltava-se manifestamente para
a musica, tanto que logo se irnpoz como so-
lista. ocupando posições relevantes na Cor-
poração Musical e no Còro de Meninos do
Santuario, sob a provecta direção do sale-
siano Padre José Aliéve. Era com rara faci-
lidade e com grande alegria que nesse íeiiz
tempo de sua infancia tomava parte nas in
terpretações de missas de Mercadante, Ca-
giiero, Gounod, Palestrina o outros.

O efeito da educação salesiana se re-
fletirá em toda a vida de Samuel Archanjo.
não somente em seu cara ter firme, e orde-
nado. como lambem em sua alma que se
sentirá sempre unida ao espirito salesiano
e por eile pautando todos os seus Atos.

Saindo do Colégio, sua família desli-
na-o ao Comercio. Sentindo-se porém cada
vez mais atraído ao estudo do piano e mu-
sica, que já iniciáru sobinlu>. para esse lado
convergem as suas atenções. Assim é que
os Condes de Prates e a üaroneza de Ta
tui. em cujo escritório foi ocupar o lugar
de Secretario, interessando-se pela sua edu-
cação artislicB, coloca-o sob a direção do
Maestro Antonio Cândido Corrêa Guimarães
que tal o familiarisar-8e com a Teoria Musi-
cal e Harmonia elementar, daudo-lhe ao
mesmo tempo nulas de piano.

Mais tarJe, já então como discípulo
de 0. Kosclilni, artista italiano que rnoure-
jou por algum tempo em S. Paulo, estudou
Harmonia e Contraponto.

Km liiOG, quando o Conservatorio Dra-
mático e Musical de São Paulo abriu auas
portas para o ensino artístico, nele ingres-
sou para o curso de Composição, pedindo
em seguida transferencia para o curso es-
pecial de plano dirigido por G. Wancolle.
continuando contudo os estudos de compo-
sição com A. Cantú.

En 1913 recebendo o seu diploma de
mérito artístico conferido pelo Conservato-
rio, foi. por indicação de seus mestres no-
meado professor de piano e Teoria, cargos

que já vinha exercendo interinamente des-
de os seus tempos de aluno.

Investido dessas responsabilidades,
desde então começa para o jovem musico
a odisséa de renúncias ás suas beias leu-
dencias artísticas, cada uma dns quaes re-
sulta em outras tantas realísações para as
quaes Tóra chamado.

Assim é que o pendor que sentia pe-
la composição foi prontamente abafado pelo
reclamo que o destino lhe fazia como ma-
gister e administrador.

Galgou no Conservatorio, num cres-
cendo rápido, as posições de catedrático,
diretor interino e por fim diretor secretario
eletivo, este ultimo cargo, por unanimidade
de votos e em substituição ao Dr. Pedro
Augusto Gomes Gardim. 1." Diretor-Secreta*
rio, fundador do Conservatorio.

Como professor a sua atuação notável
tem apresentado resultados de valor, cujo
testemunho nos é dado pelo grande numero
dos seus alunos que ocupam posições de
destaque no ambiente artístico brasileiro.

Entre suas obras de méritos didático
e artístico reconhecidos, citaremos: Lições
de Teoria Musical (de uma tiragem de qua-
si 20 milheiros!. Curso de leitura rítmica
com analises (3 vol >; Cadernos de exercí-
cios para o desenvolvimento dos conheci-
mentos teoricos musicaes, além de traduções
diversas de tratados de Harmonia, de Ins-
trumentos de sopro, c Métodos de Piano,
de Solfejo e outros.

Otide porém chegou á eulmfuancia o
valor do indivíduo a par com a capacidade
do administrador e a competência do musi-
co foi na direção do Conservatorio.

Recebendo Samuel Archanjo das mãos
do fundador, jú muito adoentado, a casa
que muito amava, pois, que a acompanhava
desde a inauguração, a si mesmo propôz a
a rude tarefa de um programa de orgoni-
sHÇão, conseguindo rcalisal-o no curto es-

paço de 7 anos.
Sol) «li ii direção foram creados e or-

ganisados a Secretaria, » Biblioteca, o Mu-
1

seu, a Discoteca, a Sociedade Orquestral, o

Curso Infantil, as Ciasses de Pedagogia e

Analise Musicaes, sob a atuação de profes-
sores especialisados.

Poder-sr * supor quo esse homem que
intentára conseguir (antas realisaç-ôes em
tã

» pouco tempo e eom parcimoniosos re-

cursos, tivesse agido duramente, com ex
cessivo rigor e intransigência.

Justamente o contrario se verificou.
Com o coração nas mãos atravessou elle

o seu mandato. Não houve dificuldade peti-

ção ou exigencia que elle não resolvesse

(Continua na pag. 3)
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FallecimEntas

Oscar Pereira da Silva

Faleceu ootem de madrugada nesta ca-
pital o pintor Oscar Pereira da Silva, um
doa nomes mais em evidencia na pintura
brasileira contemporânea.
A morte do ilustre pintor abriu um claro

sensivel na vida artística do Hrasil, tal o
renome por elle adquirido uüo só nqui como
nos círculos de arte do estrangeiro.
Oscar Pereira da Silva nasceu no dia 27

de Agosto de IHii7. em S. Fideiis, município
de Campos, Estado do Rio.

Fm 1SH2 matriculou-se na Academia de
Belas Artes e leve como professor, duran-
te o curso, entre outros, o grande piutor
Victor Meirelles. Formou-se em 18S7, teudo
conquistado o prêmio de viagem á Europa.
Na França íoi discípulo de Leon üerome

e Bonnat, especialisando-se na pintura his-

tórica e de genero. Permaneceu nu Europa
alguns ânuos .e dessa oportunidade se apro-
veitou para aperfeiçoar a sua cultura artís-

tica e a sua technica já extraordinária. Os
seus trabalhos iniciacs, mais notáveis, fo-

ram : «O renascimento das artes», pintura
decorativa que existe em uma das saias da
Academia; copia reduzida da «Batalha de
Avahy», de Pedro Américo e copia do «Des-
canso do Modelo», de Almeida Junior.
De regresso ao Brasil, após o pensionato,

em I89U, fez uma exposiçfto de 33 quadros
num dos salões da Escola de Beias Artes,
dentre os quaes salientaram-se o «Cauto
Ambulante» e «Petit Kentier».

Mudando-se para esta capital, aqui fixou
residência como professor do Ginusio do
Estado e do Liceu de Artes c üficios, car-
gos esses nos quaes se aposentou. Em Btlti

o Governo do Estado manteve-o ás suas
expensas em Pariz, e ahi teve nova oeoa-
sião para ainda mais aperfeiçoar-ae.

inniimeros painéis de sui autoria encon-
tram-se nas egrejas paulistanas da Consola-
ção e Santa Cecília e é ainda da sua lavra
a decoração do Theatro Municipal O Insti-

tuto Hlstorlco e tíeographico de São Paulo
possue uma galeria dos seus presidentes,
quadros todos por elle pintados. A Pinaco-
teca do Estado e o Museu do Ipíringa
também se acham enriquecidos com diver-

sos trabalhos seus.

No «Salão» de 1933, desU capital, ganhou
a «Grande Medalha de Ouro».
Em I93B obteve o «Prêmio Historico Pre-

feitura de São Paulo*, concedido peto «Sa-
lão» p lulista desse anao ao seu quadro «Ar-
vore das Lagrimas».
Era 1337 c mqulstou o «Grande Prêmio de

Honru» no «Salfto» do Rio, em qae expuze-
ra dois quadros, com a tela «Uleiro e Fer-
rador».
Ultimamente, acabara de concluir as gran-

des tolas «Aclamação de Pedro de Toledo

no Pateo do Colégio» e «-Alegoria á Revo-
lução Constitucionalista», também, ha pouco,
terminara a confecção de retratos de figu-
ras notáveis da historia do Brasil, por en-
comenda do Mu->eu Paulista.
ü venerando mestre du pintura nacional

sempre foi incansável trabalhador. Demons-
tra-o u existência dã Escola Paulista de
Belas Artes, por elle fundada, em coopera-
ção com José Bandido de Souza.
O fallecimento de Oscar Pereira <Ih Silva

foi grundeiiienlc sentido na sociedade pau-
listana, mercê das suns qualidades de cava-
lheiro lhano e afavel.
Deixa viuva a sra d. Sprinee Morabrauer

e tres filhas, a pintora d. Helena Pereira
da Silva, casada com o sr. Riokal Oaslii, a-
lunlmente residente no Japão; sra. d. Mar-
garida Rangei, casada com o cônsul brasi-
leiro, sr. Felippe ('uniurgo Rangel e u senho-
rita Juditli.

Os fimeraes do artista patricio foram rea-
lisados h ontem, com grande acompanhamen-
to e sahlram da residência do exiinto, á
rua da Ooosolação, Cõl, para o cemiterio
S. Paulo.

Do «Estado de S. Paulo « de Itt

de Janeiro de 1939.

Antonio Dutra

Ein Nápoles, em Janeiro p.p., faleceu o ta-
lentoso pintor brasileiro Antonio Dutra, com
33 aauos de idade, pensi «mista do Conselho
de Orientação Artística do Estado de São
Paulo.

Alberto Carré

Em Paris, em 12 de Dezembro do ano
passado, faleceu Alberto Carré, ilustre com-
positor e autor dramatico, fundador da mo-
derna opera cômica e diretor da Comedíe
Françalse, durante 23 atinos.

«••«••• •••••••• «Ml

[Tlouimenta Rssaciatiua

— A nova diretoria do Sindicato «Centro
Musical de S. Paulo», pira o biênio 1935-

l
l »40

. segundo comunicado que recebemos,
ficou assim constituída: pres. prof. Arman-
do Belardi; sec prof. Alberto Marino; tes.

prof. Sdlvator Cortese; Comissão Fisc il:

prof. Atnideu Birbl, Hercules Giitnerato,
Miguel Caracclolo; Cons. Assistente: profs.

Mario Masclierpa, Joã> Colomiua, Oronzlo
Paslore, Américo Belardi e Ciro KornlcoU.

— A nova directoria do Sindicato dos Mú-
sicos de S. Paulo, está assim constituída:
pres. IJbaldo de Atreu; sec. Salvator Oon-
sentiuo; tes. José Nicoiiui; cons. fiscal: Ma-
rio Lattarl, Agenor Moreira da Silva e An-
dré Penazzi Filho.
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I. machado medieis

Especial pata a ••Resenha musical"

Liszt sempre leve admiradores c detra-
tores. Os primeiros, elevam aua obra á
maior altura: oa segundos, vêra nele o com-
positor cheio de exageros, que abusou lar-
gamente dos efeitos puramente técnicos.
Para uns, sua musica é emotiva, é expontâ-
nea; para outros, é o compositor das peças
feclia-programas, nas quaes os «virtuosos»
sufocam a alma num malabarismo inaceitá-
vel e inútil.

Todavia, admiradores ou não das compo-
sições do musico húngaro, todos reconhe-
cem que nele exisiio o grande «virtuose»,
o grande interprete, que fundiu sua arte ad-
mirava! aos maiores predicados do coração.
E em toda essa grandeza jnornl. urna quali-
dade sobrepujou as outras: a generosidade
Liszt foi, talvez, o artista mais gencroRo que
passou pela terra. Quebrando a tradicional
atitude dos artistas que temem a concorrên-
cia dos colegas. Liszt desceu os degraus do
monumento que seu génio construiu e aju-
dou. um por um, todoR os seus irmãos de
arte. a achar as voltas do escorradío cami-
nho que os levou ás mesmas glorias RU8s.
Ajudou Berlioz. difundiu as obras de Schu-
mnnn. de Chopin, de Mendelsohn, de Pchubert,
de Wagner, organizando concertos que ele
mesmo dirigia.

Mas, não ha alma, por mais virtuosa que
não tenha o seu momento de falha. E Liszt
teve esse dia de pequenez. Vejamos esse
dia:

«O pianista e compositor Antonio Rubins-
tein, não era ainda ramoso quando faleceu
seu progenitor. Muito moço ainda, nessa
ocasião e encontrando-se cm grandes difi-

culdades financeiras, resolveu tentar a vida
em Viena, onde esperava enconlrar o apoio
de Liszt. Pediu então ao ministro da Instru-
ção Publica, Snr. Savatch, uma carta de re-
comendação dirigida ao grande musico. Liszt
recebeu a carta, leu-a e cora grande frieza
disse:— Como posso eu ajuda-lõ? Um musi-
co deve se impor pelo seu proprio talento
e não com ampnro alheio.

Rubinstcin devia ter sentido. nesRe mo-
mento. fundamente, todo o dpsamparo que
aquella mão possante lhe deixava. A res-
posta foi fria e em desacordo com os sen-
timentos daquele que julgava todos or mú-
sicos seus irmãos.

Movido pela necessidade ou. talvez, inci-
tado pela «taboa» que levou. Kuhinsteiu tor-
nou-se, logo depois, o pianista de extraor-
dinárias faculdades que todos sabem. E afa-
mado, no apogeu da gloria, revendo o ca-
minho arduo que andou sem amparo alheio,
devia lembrar-se Retnpre daquele dia em
que o grande Liszt não foi generoso».

F1 regulamentação da profis-

são de musica

Dezembro — No Ministério do Trabalho
no que se noticia, foi elaborado ura ante-
projeto de decreto-lei regulando a profis-
são de musico e a duração do respectivo
trubalho. Esse ante-projeto vae ser publi-
cado para receber, durante CO dias. a sugges-
tões dos interessados Está estabelecido en-
tre outras disposições, que, as empresas,
associações ou particulares que necessita-
rem de músicos para estabelecimentos tea-

traes. cinematográficos, de radio-difusão,
cabarés, dancings» bars, confeitarias, bo-
teis restaurantes, pensões, casinos, balneá-
rios. frontões. bailes públicos ou particula-
res. jardins, circos de cavalinhos, parques
de diversões, navios, egrejas. e os que ex-
plorarem espectáculos públicos ou diverti-
mentos de qualquer natureza ou recreação,
franqueados ao publico ou destinados a as-
sociados, com ou sem fins lucrativos, são
obrigados a celebrar contratos com os
mesmos, seja qual for a duração e o tem-
po empregado. Nesses estabelecimentos só
poderão exercer suas atividades os porta-
dores de carteira profissional fornecida pe-
lo Ministério. A duração normal do trabalho
efectivo não excederá de '» horas, sendo
para os que trabnllisrem em teatroB de qual-
quer natureza, destinadas duaB horas a en-
saios e as tres restantes ao espetáculo.
A duração do trabalho poderá ser eleva-

da a 6 horas dinrlas. desde que não ultra-

passe .'h> horas semnnaes, lendo neste caso
o musico direito a remuneração adicional.
Nos bailes públicos ou particulares os mú-
sicos terão mela hora para descanso e re-
feição.

Fica lhes tatnbem assegurado o direito a
fórias. Estabelece o anto-projeto que os
locatários entregarão ao musico que deixar
o serviço, por extinção de prazo ou reci-
são do contracto, um atestado liberatório,
o que será feito na carteira profissional.
Todo6 os iridividuos que exerçam ativida-
de musical, são obrigados a ideolificar-se
como nrofissionaes. no Ministério do Tra-
balho. Varias outras disposiçõeB constam
do ante projeto .

«E‘ com o máximo prazer que depois de
ter examinado pela segunda vez os alunos
do Conservatorio D. o Musical deAraraqua-
ra, envio a competente Direção da Casa. e
aos seus técnicos competentes e dedicados,
os meus sinceros aplausos pelos resultadoR
que vão conseguindo, e folgo que asBim se-
ja. fazendo votos que o Governo da cidade,
chame á si. essa grandiosa obra de evange-
lização artistica».

Prol- Samuel Archnnja dos Santos,
Membro do Conselho <Je OricntaçAo
ArtiMlca du Catado do 8, Paulo.

88- 10-108
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DA ARTE E DA BELEZA
: PEDKO DE ALMEIDA MOUKA —

«Fé e Vida», S. Paulo - N. 1 * Janeiro - 1939Transcrito da Revista

O mundo da arte é o mundo da
seriedade, por excelònciu. Ali não
devem entrar o vil nem o obsceno.
As verdades da arte são ideutieas
ás da religião, compreendida esta
no mais elevado senso de univer-
salidade, elevação e equilíbrio.

* * *

A «Ifigênia em Taurida», de Goe-
the, é um assombro de beleza e de
claridade. Compreendê-la é sentir a
própria divindade falando pela ins-
piração do artista. Não existindo
aiuda em português, essa prodigiosa
peça, póde ser lida em boas tradu-
ções francesas, inglesas ou italia-

nas. Numa destas ultimas Vincenzo
Errante, encantado com a impertur-
bável serenidade de Ifigênia, com-
para a maravilhosa introdução do
poema genial, a uma resonãncia pu-
ríssima de clarins de prata.

9 ¥ *

O coração do homem mau não co-
nhece a profunda beleza da vida. ü
coração peca quando dêle é banida
a idéia de beleza. O diabo é infeliz,

dí-Io Santa Teresa, porque não sa-

be amar . .

.

* *

Os músicos pagam pesado tributo

á vida ; são portudores unilaterais
da inteligência, avessos á cultura in-

tegral, evitaudo sempre incursões
em terreno de conhecimentos que
não seja o da musica. Em compen-
sação ficam mais perto de Deus, que
dos homens, eterno predomínio do
coração sobre a razão. JBeethoven é
um dos grandes corações da terra.

* * *

Música delicada e músico delicado
6ão duas coisas excelentes que ra-

ramente andam juntas.

* * S

O rádio, como muitos outros in-

ventos modernos, tem causado mais
mal que bem á humanidade, contri-

buindo, poderosarnente, para corrom-

per a pureza do idioma nacional e

para desvirtuar a finalidade da mú-
sica. Vários ramos da arte sofreram
com o aparecimento do rádio. O no-
vo meio de divulgação foi posto,
quasi todo, a serviço de interesses
puramente econômicos, ficando em
plano secundário os grandes objeti-

vos da elevação cultural da coleti-
vidade. A trôco de um auedotário de
humorismo sediço, e de um conjun-
to de sons a que se dá, curiosamen-
te, o nome de música, põe-se a per-
der toda a beleza da linguagem e
todo o profundo sentido religioso da
música. Disse um notável professor
brasileiro que uma só canção de
carnaval, irradiada para milhões de
pessôas por todo o pais, desfaz num
dia todo o esforço que o governo
tenha dispendido, durante um ano,
para a educação popular. O argu-
mento geralrnente empregado pelas
empresas irradiado ftis de que o pú-
blico não gostu da boa música care-
ce de fundamento. Ainda que não
apreciasse, a élas competia dirigir

melhor a corrente de modo a con-
seguir dos seus afeiçoados um as-
sentimento cada vez maior para pro-
gramações em que preponderem as-

sim o bom gosto artistíco e o equi-
librio dos bons numeros sobre a imen-
sa falação de anúncios supinamente
cacetes, fímquanto não vier o reme-
dio desejado, cada um 6abe o que
resta fazer como indispensável me-
dida de higiene cultural...

* * *

Desgraçada condição do músico
para quem a música do metal sonan-
te é u que mais produz vibração...

* * *

No mundo da arte, como na pró-
pria vida, só um processo existe de
nos batermos por uma idéia : o es-
forço inquebrantável e a palavra ar-

dente. Os recessos gélidos não ser-

vem para gestação de vida.
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CLARA WIECK, ESPOSA E INSPIRAÇÃO

DE ROBERTO SC ElUMANN
Roberto Scbumann, esplendido

compositor alemão, nascido em 1»1Ü.
teve na sua primeira mocidade vá-
rios amores íugazes, couíorme rela-
ta a sua própria correspondência.
A sua primeira inclinação séria íoi,

porém, por Ernestina von Fricken,
quando coutava vinte quatro anos.
dá publicara, então, diversas com-
posições e fundaru uma revista mu-
sical. Sua saúde delicada, levara-o
a sofrer um delírio, receiava perder
u razão. Um medico aconselhou-lhe
o casamento como remedio a essas
preocupações. Roberto íixou a aten-
ção sobre Ernestina von Fricken, a
quem conhecia por serem ambos
discípulos de Frederico Wieck, ece-
lente pianista e, mesmo, foram pa-
drinhos juntamente em um aconteci-
mento familiar dos Wieck que tão
forte ingerência deviam exercer,
dentro em pouco e para sempre na
vida do grande musico. Em carta
escrita á mãe, dizia Roberto, falan-
do da noiva: «Ernestina é filha do
rico barão boémio vou Fricken e da
condessa Zetwitz. Tem um coração
generoso e infantil. Terna e sonha-
dora, ama os artistas. Possúe um
temperamento estraonlinariamente
musical e realiza, em sumi, os meus
sonhos, porque eu desejava uma mu-
lher assim*.
O noivado foi, porém, rompido. Os

Fricken atravessaram uma situação
ecouomica precaria e a de Roberto
caracterisava-se pela mais absoluta
estabilidade. Ademais, na família de
Ernestina verificavam-se aconteci-
mentos pouco airosos. O artista com-
preendendo que Ernestina nunca se-
ria sua salvadora, rompeu o noiva-
do, mas continuaram ecelenles ami-
gos, sem o menor desgosto pelo so-
nho que se desvanecera. Aliás, nada
melhor para Schumann que o rom-
pimento do noivado, pois a quem

amava de verdade não era Ernestina
mas, Clara Weick filha de seu an-
tigo professor e já nesse tempo uma
menina prodigiosa como pianista.
Na casa dos Wieck, Roberto foi

admitido como pupilo e Clara co-
meçou inspirando-lhe um sentimento
fraternal. Havia entre eles dez anos
de diferença. Ela facinava, em suas
escurções, as mais seletas platéas
e eutre os numeros de seu progra-
ma figuravam «Papillons* e outras
composições do jovem compositor.
Nas suas horas de melancolia, Schu-
manu tinha em Clara — «Chiarina
do Carnaval* — uma grande conso-
ladora. Quando ele contava vinte e
tres unos e ela treze deu indicio de
seu amor, sem declara-lo, pedindo á
menina, em carta, que a certa hora
tocassem ambos, cada um em dife-
rente logar, o Adagio das Vuriações
de Chopin, fazendo que seus pen-
samentos se encontrassem á porta
da igreja de S. Tomaz, onde Jiach
deixira tão belas obras. «Se não a-

tendesse no meu pedido — dizia —
amauliã, á meia noite, um coração
sangraria dolorosamente ferido: esse
coração seria o meu.»
Pouco depois os artistas eram já

noivos. Mas o pae opôz-se tenaz-
mente ao casamento durunte anos.
Sob a iníluenciu do amor contraria-
do, Schumann compôz diversas o-

bras: «Kreisleriana. Noveletes, Hu-
moresque.» etc., em que se refletiam
desejos e angustias, toda a dôr que
lhe custara a mão da sua amada.

Persistindo a oposição de Frede-
rico Wieck, foi preciso aos noivos
promover ação judicial. O casamen-
to efetuou-se na vespera do dia em
que Ciara, completava vinte anos.
Desde esse momento a produção
musical de Scüumaun apresenta-se
sob novo aspélo, tanto pela fórma

(Continua na pag. 12)
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Como fomos acolhidos

Cartas, cartões e impressões da

imprensa .

Recebemos cumprimentos dos se-

guintes srs. I Maestro Leon Kaniefs-

ky, de S. Paulo, Sindicato «Centro

Musical de S. Paulo*, Radio Clu-

be Hertz de Franca, Radio Difusora

S. Paulo. João Lucchesi, de S. Paulo,

Fabrica de Meias Araraquara «Meias

Lupo*, Bibliotéca da Faculdade de

Direito da Universidade de S. Paulo,

Alfredo Nunes, l.o sec. do Real Ga-

binete Portuguez de Leitura do Rio

de Janeiro, dr. Ruy Bennaton Pra-

do, de S. Paulo, Profra. Emygdia de

Almeida, de Sorocaba, Prof. Guilher-

me Leanza, de Jaú. Prof. Nair de

Oliveira, de 8. Paulo.

Do sr. José Salles Gadelha, de Ara-

raquara : • Com os meus cumprimen-
tos, as minhas felicitações pela óti-

ma leitura cora que se apresenta o

primeiro numero de «Resenha Mu-

sical», sob sua competente direção

e redação, e ardentes votos de com-

pleto sucesso e prosperidade*.

Do sr. dr. Carlos da Silveira, de

S. Paulo: «Acuso o recebimento da

«Resenha Musical» n. 3 e 4. Nov. e

Dez. de 1938. Muito interessante.

Obrigado pela delicadesa da oferta.

Aprecio (eu que já vou ficando ve-

lho) o seu dinamogenismo produtivo

e simpático».
Do prof. Eurico de Araújo Costa,

Rio de Janeiro : «agradecendo a re-

messa da «Resenha Musical» felici-

ta-o pela grandiosa conceção dessa

revista, tão necessária ao elevado

nivel cultural de Araraquara quanto

preciosa á Arte Musical no Brasil*.

Do prof. Domingos Raymundo, Rio

de Janeiro : «acusando o recebimen-
to de sua «Resenha Musical* agra-

dece sensibilizado e deseja prospe-

ridade dessa tão proveitosa revista».

Do «Correio da Tarde», de Arara-
quara, 4- 10-938 '. «Resenha Musical»
— Assim se intitula a interessante

publicação periodica.com que o nos-

so distinto colaborador prof. Clovis

de Oliveira vem dar o seu precioso

concurso à arte e á imprensa de

nossa terra.

• Resenha Musical» sob a compe-
tente direção desse nosso talentoso

confrade e emérito professor de pia-

no de nosso Conservatorio D. e Mu-
sical de Araraquara. está fadado a

um brilhante futuro, não só por sua
íeiçâo material muito nítida e moder-
na, mas. principalmente, por ser o

repositorio ou o porta-voz muito au-

lorisado de tudo o que diz respeito

á arte musical, que, entre nós, se

vem desenvolvendo de maneira tão

promissora.
Ao novo e brilhante colega alme-

jamos toda a sorte de prosperidades».

De «0 Imparcial», de Araraquara,
9-10-938: «Sob a competente direção

do Prof. Clovis de Oliveira, acaba
de ser dado A publicidade, liem íei-

to e com uma impressão nitida, o

numero I, do períodico «ReseDha
Musical*.
De • A Comarca», de Ma tão, 9-10-938;

«Resenha Musical» — Temos sobre

a nossa mesa de trabalho o primei-

ro numero de «Resenha Musical*.

A novel publicação, que obedece
á direção do brilhante jornalista e

notável «virtuose» sr. prof. Clovis de

Oliveira, aparece, em sua primeira

edição, caprichosamente impressa e

(Continúa na png. 9)

Fone, Casa Gennari Fone,

37 Â maior organização de ferragens e miudezas da praça • 37

Rua 9 de Julho n. 138 (Largo Santa Cruz) — ARARAQUARA
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(Continuação da pag. 8}

ilustrada, contendo farta e seleciona-
da colaboração. Constitui, a nosso
vêr, a mais completa e autorisada
manifestação do alto gráo de cultu-
ra artística a que Chegou a visinlia
cidade, é a mais categórica afirma
ção da eficiência do ensino minis-
trado peio Couservatorio de Arara*
quara que couta com nomes como
Clovis de Oliveira, d. Ondina F. B.
de Oliveira e Tescari.
üratos pela visita de «Resenha

Musical*, permutaremos*.
Be «0 Trabalho* — de Araraqua-

ra, 30/ 1 0/93» : «Acabamos de rece-
ber os dois primeiros numeros de
•Resenha. Musical*, a magnifica in-

terprete das grandes ulnias da mu-
sica que é editada nesta cidade,
sob a profícua direção do prof. Cio-
vis de Oliveiru.
Os numeros de Setembro e Outu-

bro, em apreço, reproduzem clara e
vivameate a sábia oriemação de seu
ilustre diretor.

Araraquara está, pois, de parabéns
«Resenha Musical* veio preeucher
a lacuna que existia, como orgão
que é de expausão cultural e orieu-
tador da vida iutelcctual e musical
da uossa gente.

A’ «Resenha Musical*, os votos de
vida longa e ao ilustre prof. Clovis
de Oliveira, o nosso cordial abraço
pelas suas realizações*.
De «O Democrata», - Jaboticabal,

5/11/938: «Está em circulação o pri-
meiro numero de «Resenha Musical*,
publicada sob a direção do prof.
Clovis de Oliveira ua cidade de
Araraquara.

Esta cidade, que se póde orgulhar
de ser uma das pioneiras na musi-
ca, em o nosso Estado, marcou um
belo tento com a publicação da «Re-
senha Musical*.
«Resenha Musical*, nascida para

uma missão em terreno ainda árido
merece todo o apoio dos brasileiros.
«O Democrata* cumprimenta o no-

vo colega».
(Continúi no proximo numero)

j
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Recebemos e Hgradecemos:

— tJu l. M. Lj. Ediçóes Musicaes. uma lin-
da coiécçâo de peças de Scliubert, Saint-
Saens, Bneh. M. Peseutl. (j. G. Schurmann,
J. jiueudel, Bi.-ethoven, Kiruiierger, K. La-
ranjeiras, a. uaniü, á. Muito, Mignone e
M. lupinarabá.
Pela perfeita impressão e pelo valor dsts

peçus, que recomendamos aos nossos leito-
res, cumprimentamos essa bem organizada
emprezu editora.
— De O. K. Peters, Leipzig, Ballet, de J.

E. Kidermann (Itilti-ldõõ;.
— (iazetiuüa*, ué Araraquara, temos re-

cebido o8 ii o meros publicados dessa novel
colega e felicitamos os seus organizadores.
E' jornal esportivo.

— 13 elas- f\rtes, Rio de Janeiro, nov. e
dez . nus 43-14.

Educação e Administração Escolar, Rio.
1938. n .o I

.

— Resumo das tNoçòes Elementares de
Musica», de autoria do prof. Miguez Izzo.

— AVISO
A «Resenha Musical» no proximo

numero começará publicar crônicas
musicaes sobre os concertos que se
realizarão em São Paulo*.

« rein-se legislado sobre a educação e o
ensino, mas quem disse que a decadência
da escola brasileira resulta da falta de leis?

O que fatta é a moralidade, senso aposto-
lico da missão do professor, entusiasmo
sincero dos discípulos, fiscalização dos paes
sobre alunos e mestres».

Austregesiio de Atahyde
(Diário da Noite, Kto)

«Resenha Musical»
póde 6er lida nas seguintes bibliotécas:
Conservatório D. e M. de Araraquara,
Ciube Araraquarense,
Sociedade Beneficente «União Operaria»,
Ginusio do Estado.

Em 8. Paulo:
Conservatório D. e M. «le 8. Paulo,
Faculdade de Direito da Universidade de
S. Paulo,
Biblíotéca Publica Municipal.

No Rio de Janeiro

:

Biblioteca Nacional,
Escola Nacional de Musica da Universida-
de do Uio de Janeiro,
bociedade dos Artistas Brasileiros,
Real Gabiaete Portuguez de Leitura.

Em Fortaleza:
Sociedade de Cultura Artística,
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NOTAS PE AETE
Ecos de uma audição

Constituiu acontecimento artístico-social

altamente distinto e significativo a I ;i audi-

ção levada a efeito, ontem, no Teatro Muni-
cipal. pelas jovens alunas de piano da ciasse

regida em o nosso Conservatorio D. e Mu-
sical. pela distinta profra. d Oudina F. Bo-
nora de Oliveira.
A notável assistência que ocupava literal*

mente a sala daquela principal ousa de es-

petáculos da cidade, leve o ensejo de, aplsu

dindo com calor as pequenas e esperanço-
sas pianistas nraraquarenses, na execução
impecável dos vários numeros de que cons-
tou o programa, constatar, mui uaturalroon-

te, a eficiência do ensino, que, com rara

iuteligeneia c comprovada dedicação, vem
sendo ministrado por d. Oudina dc Oliveira

naquele prestigioso estabelecimento do arte.

— o Conservatorio. — que tanto dignifica a

nossa terra. a
Não seria, portanto, necessário repetir

que a audição pianisticn do ontem causou,
de um modo geral, magnifica impressão

/)t> • Correio da Tarde* 2i)/l!/T!8

Recital de Piano em S. Carlos

Corôu-se de grande exito o recital reali-

zado, sabado ultimo, em >*. Carlos, pelos es-

perançosos pianistas nraraquarenseu, — alu-

nos do nosso Conservatorio I> e Musical,—
arta. Annita Cnstellnn e Oeruldo O I.ino.

Os salões do «S. Carlos Tênis Clube- onde
b« efetuou a bela bnra de arte, estiveram
repletos de seleta assistência que não rega-

teou os seus melhores aplausos aos jovens
urarnqunrenses.
A execução por eles dada aos diferentes

numeros do programa foi impecável, n todos
encantando do principio ao fim do recital

Entre as pessoas presentes, também se
encontravam os srs. -Mitenor Borba, nosso
prefeito municipal ; João de Arruda Lima,
diretor do Conservatorio e tendo-se feito

representar o dr. Carlos de Camargo Salies,

prefeito daquela visiniia cidade.
Do •Coneto da tarde , J/19/ÍI3H

Araraquara

nor Sorba, d d. Prefeito Municipal, sr. João
de Arruda Uma, d. d. Pirectnr do Conser-
vatorio local. prof. Samuel Archanjo dos
Sautos. do Conservatorio da Capital e Mem-
bro do Conselho de Orientação Artistica

do Fstado. prof. Ciovis de oliveira e Sra.

A assistência reunia o que de mais fino c
culto possiie a visiniia cidade Todas hs de-
pendeucias do elegante São Carlos Tênis
Clube, estavam repletas. E os aplausos
constantes e uminimes do cuditorio, demons-
traram o 8grado com que foram ouvidos.
Os distintos recitalistes estiveram a altura

do interesse despertado pelo concerto.
O programa foi executado de uma manei-

ra finamente artística, denotando a alta es-

cola a que pertencem c da qual 6ão dignos
representantes
Findo o recital foram os jovens artistas

Geraldo O. Uno e Annita Casicllnn alvos
de delicada demonstração de simpatia por
parte do publico que desfilou diante de am-
bos apresentando cumprimentos mima de-
monstração de cultura c educação social,

que muito cativou a tod< s os nrnraqua-
renses ali presentes.

Do * O Imparcial». 1-I2ÍI.38

Araraquara

flseendino Ilogueira

Realizou se com grande sucesso em 20 de
Dezembro’ cio ano passado, um festival de
arte organizado peio talentoso violinista e
compositor araraqunrense Ascondino No-
gueira.
Ao programa caprichosamente organisado

tomaram parte um côro fendnino á 3 vó-
zes, um conjunto de 12 violinos e uma or-

questra de 32 figuras As fantasin6 «Noite
de S. João» e «Igrejinha da Colina», sob
a regência de Ascendino Nogueira, que sou-
be com carinho especial dar de suas com-
posições uma belíssima audição, multo agra-
daram. Todos os numeros foram calorosa-
mente aplaudidos pela seleta assistência
que enchia Utcralmente o Teatro Municipal.

ProcDpio Ferreira

grande sucbssg de Eeralda 0. bino e

de Rnnita Castellan

Foi incontestavelmente um falo eeepeio*
nal em notas de arte, o grande sucesso que
cm S. Carlos, no ultimo sabado, os jovens
artistHs «lo teclado, Geraldo O. Uno e Anni-
ta Dasteilan. alunos do modelar estabeleci-

mento de ensino que é o Conservatorio
Dramatico e Musical de Araraquara.

Muitas pessôas de Araraquara, amantes
da musica, para lá se locomoveram e entre
elas podemos citar os noraet» dos Brs. Ante*

O grande ator brasileiro Procopio Ferrei-
ra e sua homogenea compnnlii t de come-
dias. em Janeiro ultimo derum em nosso
principal teatro urna sórie de espetáculos
que muito agradou o publico.
Essa foi a segunda visita que esse grande

artista fez a Araraquara, onde é muiti6simo
aprecinclo.

(Continua na pag. II)

«As <>bm dr arte são rspontnncas. segundo as leis

do natureza, do (cntnnonto e razão».
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III Salão de Belas flrtes de Flraraquara

Com a presença do sr. Dorival Alves, re-
presentando o sr. Antenor Borba, d. d. pre-
feito municipal, de exuiae. fmnilias e cava-
lheiros da sociedade local, realizou-se em 1

1

de Dezembro do ano findo, ús 2 1 horas nu-ma das salas do pavimento superior do Oon-
servatorio. o veroissuge» do lil Snlao de
Belas Artes de Araraquarn.
O esplendido certame, já encerrado, cons-

tituído de admiráveis trabalhos de artistas
e amadores desta e de outras cidades, re-
velou sobejamente, o esforço e a bôa von-
tade dos que organizaram, no louvável em-
penho de vêr prosseguir, promissora e en-
tusiasticamente a cultura das artes plásticas
entre nós.

Ularilia F. Franco e fieitor filimonda

Fm 2! de .Janeiro p. realizou-se no Teatro
Municipal, um festival de arte de dois jovens
artistas araraquarenses Murilia Ferraz Fran-
co (bailados clássicos) e Heitor Alimunda
(piano), em beneficio da Gotta de l.eite de
Araraquarn. Ambos os artistas foram muito
aplaudidos pela maneirn brilhante cotn
que executaram o magnifico programa or-
ganizado.

Pag. 11

Prémio «ONDINA F. BONORA DE OLIVEIRA»

ITIedalha de Duro

De acordo com o edital afixado na Secre-
taria do Conserva torio Dramatico e Musical
de AraniquarH, classificou se em l.o lo^ar
pura a obtenção da Medalha de ouro «Ondi-
na !• . Bonora de Oliveira*. in6tIluido, pelo
prol Ciovis de Oliveira, anualmente, para
o aluno que mais se distinguir durante oano letivo no (.'urso de Plano daquela nota
vel casa de ensino artistico-musical, u srta.
Annita (.astellan, que em I !KtS cursou o
o." ano.
Proximamente o referido promio será ex-

posto numa das artisticas vitrines de nossas
casas comerciaes, e. também, logo será
marcada a data para a entrega da rica me-
dalha á distinta aluna do nosso Conservató-
rio, talentosa pianista araruipiarense.

•A arte mio pntçriile, náo fôrma escola, não ailquirl
uni carater <lc superioridade »• de pcrmuitencia emquanto
não se nacionaliza-. — ARAÚJO PORTO-ALEGRE.

Uida escolar

Tiveram inicio no din l o de Fevereiro,
as aulas dos diversos cursos do Conserva-
tório D. e M. de Araraquaia.

«Maquete» Monumento «Ao Génio da Raça» Carlos Gomes, da autoria de ElnJdio
Jacintho Simões, exposto no III SalAo de Belas-Artes <ie Aruraquara

D’Estef«mi c
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Ciam Wieck, esposa c inspira-

ção de Roberto Schuiiiann

(Continuação da 7.“ pag.)

como pelo fundo. Até aí só escreve-

ra, também, pura piano. Inaugura

então, composição de canções, pro-

duzindo nesse genero, em um ano o

o numero avultado de cento e cin-

coenta. Entre elas figuram algumas,

famosas, como sejam as coleções

intituladas: «Mitos*, <A primavera
do amor*, «Os do poeta», «Vida e

amores de uma mulher». Km segui-

da, Schumann aborda as grandes

formas iustrumeutaes : simfonias,

quartetos, trios, concertos para pia-

no, etc.

O lar de Roberto e Clara seria

telicissimo se não fossem as doen-

ças que minaram a saúde do espo-

so e a perda da razão que gradual-

mente se acentuava. Roberto atirou-

se ao Rheno. Foi recolhido a um
manicomio e oi permaneceu duran-

te dois anos. só apresentando, de

ruro em raro, fugazes momentos
de lucidez. Roberto .Schumann saiu

do sanatorio, para a sepultura, aca-

bando a sua vida. desse modo, dois

anos depois dc estinta a razão.

A sua inspiração é tão veemente

Dr. Mátrio Opice
Cirutgião-dentistu

- DIATERMIA —

Cônsul torio —* Palacete Raia

SALA, 1 — ARARAQUARA

e tão rica, que hoje, um século pas-

sado, as suas composições são obri-

gatórias nos programas de pianistas

concertistas, cantores e diretores de
orquestras de todo o mundo.

«Clara Wieck ficou viuva aos trinta

e cinco anos. Viuva com sete filhos,

tendo o maior onze e o menor dois

anos. Premida pela necessidade
para sustentar os filhos — alguns

dos quaes, mais tarde, tanto deviam
faze-la sofrer — reiniciou a sua car-

reira de concertista, fazendo-se uma
eximia divulgadora du magnifica

obra de Schumann.
Assim, rendeu Clara o seu preito

àquele que nela tivéra — em sua

«Clara, claríssima», como lhe cha-

mava ás vezes a mais profunda,

a mais firme e a mais luminosa das

suas aspirações. . . »

ReuisãD àu fiirm Racional

A comissão nomeada para estudar a re-

visão do Hino Nacional está com o seu tra-

balho terminado e. segundo nos consta. já

o entregou ao Ministro da Educação para

ser submetido á aprovação do Presidente

da Republica.

fllthéa Hlimonda

Allhéa Alimonda a jovem « já consagrada

violinista araraqtmrcnse. residente na Capi-

tal do Estado, acaba de vencer com brilhan

tisino o Concurso de Violino, promovido

pelo Conselho de Orientação Artislica para

aperfeiçoamento na Europa.

Consigr.amos á Althõa Alimonda os nos-

sos parabéns.

"RESENHA
MUSICAL"

__ *- MC MM ItK MT A- —
Desejamos estabelecer permuta com as revistas similares.

Ni deziras slarigi iníersbanglion !(iin similaj revuoj.

Dcseamos estabelecer ei cambio con las revistas similares.

Desiileriarao scamhiare la noslra rivisla con le sue cnngeneri.

Nous liésirous élablir 1’êgange avec les revues similaires.

We wisli lo eslablisli cxcíiange wilh similar revicws.

Wir wuensclien ilcn Ausiauscli mil aehnlicben Beruiszeilscbrilteu

einzurichlen.
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Araraquara


